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Geachte adviesraad,
Allereerst willen wij u bedanken voor uw advies waarin u meedenkt over het inkooptraject
jeugdhulp en hoe dit ons lokaal beleid raakt.
De voorbereiding op de inkoop jeugdhulp is, zoals u al aangeeft, in het voorjaar van 2020
regionaal opgepakt en hierbij maakt gemeente Oisterwijk onderdeel uit van de regionale
samenwerking op het terrein van de inkoop voor jeugdhulp.
Dit geeft gelijk het dilemma weer dat we enerzijds een regionaal proces volgen met
besluitvormingsbevoegdheid dat regionaal belegd is bij de Bestuurscommissie Jeugd en waarin
de gastheergemeente Tilburg een uitvoeringstaak heeft. En anderzijds ontwikkelt het college
naast dit regionale proces lokaal beleid als het gaat om de toegang tot jeugdhulp en preventieactiviteiten.
U geeft aan graag eerder betrokken te willen zijn. Hier heeft al eerder mailwisseling over
plaatsgevonden wat heeft geleid tot een gesprek op 3 december 2020 met dhr. Schmitz en
wethouder Dankers (toen nog vervangend portefeuillehouder) en de behandelend ambtenaar,
mevr. Van der Zalm. Wethouder Dankers heeft zich in dit gesprek bereid getoond om waar
nodig uitgenodigd te worden en het gesprek aan te gaan over jeugdhulpthema’s die regionaal
spelen en hij wenst hierin een open en transparante dialoog met de adviesraad te voeren. Te
meer omdat de rol van de Regionaal Overleg Adviesraden Hart van Brabant (Rosa) en hoe die
zich verhoudt tot u als lokale adviesraad nog verder uitgekristalliseerd dient te worden.
Processtappen
U geeft aan voor het eerst in september 2020 via de ROSA geattendeerd te zijn op de
voorbereidingen voor een nieuwe inkoop. De gemeenteraden én sociale adviesraden van de
regiogemeenten zijn hierover voor het eerst geïnformeerd tijdens de regionale radenavond op
24 juni 2020 nadat de Bestuurscommissie Jeugd op 16 april 2020 heeft besloten om de inkoop
te gaan voorbereiden vanuit een gedifferentieerd aanbod in segmenten. Dit besluit heeft

geresulteerd in ambtelijke voorbereidingsgroepen die per segment gesprekken zijn aangegaan
met aanbieders, jongeren, cliëntvertegenwoordigers en toegang (gemeente, gecertificeerde
instellingen en huisartsen). Deze gesprekken hebben geleid tot een eerste schets/praatplaat van
hoe de inkoop er per segment uit kan zien met daarin voorstellen met betrekking tot wijze van
bekostiging, inrichting van de toegang, leveranciersmanagement en contractvorm.
Vervolgstap is om de financiële kaders en programma’s van eisen per segment uit te werken.
Dit zal worden samengebracht in de inkoopnota jeugdhulp die half mei 2021 ter besluitvorming
wordt voorgelegd aan de Bestuurscommissie Jeugd en er zal eind mei een regionale radenavond
worden gehouden.
De vaststelling van de inkoopnota en het opdracht geven voor de aanbestedingsprocedure is een
gemandateerde bevoegdheid van het college aan de Bestuurscommissie. De gemeenteraad zal
net als tijdens de consultatieronde van de uitgangspunten integrale inkoop strategie Sociaal
Domein geïnformeerd worden over de voortgang via de kwartaalsessies waarin zij bijgepraat
worden over de ontwikkelingen in het Sociaal Domein en zoals hierboven aangegeven tijdens
een regionale radenavond in mei. Uw adviesraad is van harte uitgenodigd om hierbij aan te
sluiten.
Reactie op inhoud
Uw advies met betrekking tot preventie en het verlagen van de PGB-tarieven maken geen
onderdeel uit van de inkoop jeugdhulp (in zorg in natura). Uw advisering op deze punten is al
eerder door u ingebracht en door ons van reactie voorzien en meegenomen in de besluitvorming
bij de Koers ‘naar een Samenredzaam Oisterwijk’ en het Strijdplan Sociaal Domein.
Hieronder reageren we op de adviezen in uw brief die wel betrekking hebben op de regionale
inkoop van jeugdhulp:
- voor wat betreft de afspraken met zorgaanbieders in relatie tot de af te sluiten contracten,
vinden per segment gesprekken plaats met aanbieders. Van hen zal worden gevraagd een rol te
spelen in consultatie en triage voordat jeugdhulp wordt ingezet omdat niemand er bij gebaat is
dat een jongere onnodig lang wacht op een hulptraject of dat hij/zij in een verkeerde hulptraject
terecht komt.
- voor wat betreft de kostenontwikkeling worden, zoals eerder al aangegeven, per segment
voorstellen gedaan over de wijze van bekostiging, de contractvorm en bijpassende
leveranciersmanagement. In de nieuwe contracten maken we scherpere afspraken over het
toezicht én handhaving van de contractafspraken, waaronder onder meer normen over winst,
personele inzet volgens CAO en budgetruimte voor innovatie en ontwikkeling.
Uw advisering op deze punten zal door wethouder Dankers worden meegenomen bij de
behandeling van de inkoopnota in de Bestuurscommissie Jeugd.
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